
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos Bautahøj Konferencecenter  

Eleverne skal prøve at drive et kursus- og konferencecenter, som var det deres eget. De vil opleve, 

hvor afhængige de er af hinanden, og hvor vigtig planlægning er. Samtidig vil de opleve nogle af 

de komplikationer og forstyrrelser, som man dagligt støder på i et kursus- og konferencecenter.  

 

Emnefelt og problemstillinger 

Eleverne står for at arrangere et møde, hvor klassen er deltagerne. Gæsterne (som er klassen), 

skal bruge kursuscentret, da de er bestilt at byrådet til at udvikle en plan, der vil forbedre 

undervisningen i 8. og 9. klasse. Mødet varer 1½ døgn. 

Eleverne skal planlægge og gennemføre, hvad der skal til fra kursuscentrets side for at sikre et 

konstruktivt & produktivt møde for gæsterne. 

Besøgskonceptet understøtter følgende naturfaglige kompetenceområder: 

- Matematik 

- Biologi 

- Perspektivering 

- Undersøgelse 

Elevrne vil desuden arbejde med engeneeringmodellen: 

- Undersøgelser: hvilke behov er der, og hvad skal der være til rådighed? 

- Idegenerering: hvordan kan vi lave det til en uforglemmeligt og vigtigt møde for vores 

gæster? 

- Planlægning: hvem gør hvad? Og hvad skal være parat på dagen? 

- Udførelse: på selve dagen 

- Tilpasning: undervejs, så de når det bedste resultat.  

 

Forberedelse 

Forud for besøget på Bautahøj, vil direktør, Jakob Buus besøge klassen/eleverne, hvor han giver 

et oplæg om Bautahøj og de udfordringer og glæder, der opstår, når man driver et kursus- og 

konferencecenter. Her præsenterer Jakob også den udfordring, som eleverne skal forberede inden 

besøget.  

Desuden skal eleverne inden besøget:  

• Have diskuteret, hvad der skal til fra kursuscentrets side for at sikre et konstruktivt og 

produktivt møde for gæsterne. Nævn 10 ting. 

• Have diskuteret, hvad de tror, er kursus- og konferencecentrets (og hotelbranchens) største 

udfordringer i disse år.  

• Besøge virksomhedens hjemmeside for at lære mere om, hvad Bautahøj laver og hvilke 

faggrupper, der arbejder på Bautahøj. (www.bautahoj.dk). 

 

http://www.bautahoj.dk/


 

I et samarbejde mellem  og  

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00 Ankomst på Bautahøj Kursus- og Konferencecenter 

09.15 Velkomst og kort introduktion til dagen v/direktør Jakob Buus  

09.30 Rundvisning i restaurant og køkken 

10.00 Opdeling i fag-/arbejdsgrupper, som i samarbejde skal arrangere et møde for 15 

personer: 

• Lokaleforberedelse inkl. forplejning  

• Tilberedelse af 3 retters menu 

• Servering i restauranten 

• Evt. koordinering af overnatning 

13.00 Opsamling: hvad var sjovest, hvad var sværest? Styrket samarbejde? 

13.30 Tak for i dag 

13.35 Afgang til Baunehøj Efterskole 

14.00 Evaluering af aktivitet i klassen 

 

Praktisk information 

• Tid: kl. 9.00-14.00 

• Sted: Bautahøj Kursus- og Konferencecenter; Bautahøjvej 39 Kulhuse, 3630 Jægerspris  

• Kontaktoplysninger hos Bautahøj Kursus- og Konferencecenter: Jakob Buus, tlf. 3048 

9786 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: praktisk tøj; eleverne må ikke bære smykker under besøget 

• Maks 15 elever  
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